וזוועה גדנד הגשת נמשה להסדר פשדה בענייו ת.צ 17182-06-16עופי  finawד
זיו חביוד להשקעות )ז.צ(,גע״מ ונגד זיו צ׳ינינטקי
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום  5/4/2017הוגשה לבית המשפט השלום בתל אביב
בפני כבוד השופטת נעה גרוסמן ,בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה הנ״ל.
עיקריו של פרטי הסדר הפשרה:
 .1ביום 7.6.16הגישה התובע בקשה לאישורתובענה ייצוגית .התובע טען ,כי המשיבה
נוהגת לשגר אל נמענים רבים ,ובכללם המבקש ,דברי פרסומת ,וזאת ללא הסכמה
מפורשת שלהנמענים,ובכלל תוך זלזול בוטהוגורף בהוראות חוק התקשורתבעניין זה.
הסעד הכספי אשר התבקש בכתבהתביעה עמדעל 400ש״ח בגין נזק בלתי ממוני וכן
צומניעה אשר יורה למשיבים להפסיקלשגר דברי פרסומותבניגודלדין.
 .3לאחר הגשת הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית ובטרם הגישו המשיבים
כתב תשובה לבקשה ,הגיעו הצדדים להסדרפשרה ,מבלי להודותבטענה של מי מהם,
לפיו התבקש בית המשפט לאשר אתהתובענהכתובענהייצוגית ,כאשר חבה הקבוצה
המיוצגיםבתובענה ואשרעליהם חל ההסדר הם כל אדם אשר קיבלדבר פרסומת אשר
שוגר על ידי המשיבים בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת)בזקושידורים(,
התשמ״ב 1982-וזאת בתקופה שקדמה להגשתהתובענה נושא בקשה זו ,במהלך שבע

השנים האחרונות".
 .4המשיבים התחייבולפעול על פי חוק התקשורתולבצע תיקונים עתידיים בתוך 30יום
מיום שבו בית המשפט יאשר את הסכם הפשרה ,ולוודא מחיקת כל כתובות הדואר
האלקטרוני מהמאגר שלהם שלא נרשמו על פימנגנון ההרשמההכפול.
 .5לאור הקושי הרב בזיהוי חברי הקבוצה ולאור כך שבידי המשיבים אין נתונים
מדויקים ביחס לגודל חברי הקבוצה ,שכן ייתכן וחלק מהנרשמים כן רצו במשלוח
ההודעות ,וייתכן שחלק מכתובות הדואר כלל אינן פעילות ,המשיבים יעניקו הטבה
חד פעמית לכלל לקוחות המשיבים בדמות קופון הנחה בשווי  20ש״ח אשר ניתן
לשימוש ברכישת כל מוצר אשר מפורסם באתר האינטרנט של המשיבים.
בתוך  30ימים ממועד אישור ההסדר ע״י ביהמ״ש הנכבד ,המשיבים יפרסמו בעמוד
הראשון של אתר האינטרנט שלהם ״www.speadeal.com״ ,ובמקום ובאופן בולט
לעין ,הודעה בדבר ההטבה עם קוד הקופון ואופן מימושו .כל לקוח שירצה במתן
ההטבה יוכל להכניס את קוד הקופון בעת הרכישה ,וההנחה בסך  20ש״ח תעודכן
באופן אוטומטי .יובהר ,כי כל משתמש באתר יוכל להשתמש בקופון באופן חד
פעמי ,וכן ההטבה תהיה בתוקף למשך  4חודשים מיום תחילתה .לקוח שלא ביקש
לממש את הטבה בתוך המועד המנוי לעיל ,לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה החד
פעמית כאמור.
 .7ביןהצדדים הוסכם מ תוקפו של ההסדר יהיהבשלמותו ,על תנאיווהסכמותיו ,וכי ככל
שבית המשפט ימנע מלאשר הוראה מהוראותיו או יוסיף הוראות או יסייגן ,יהא
ההסדר כולו בטל ומבוטל.
המלצת הצדדיםלעניין גמוללתובעהמייצגולבאי מחו הינם ,כילתובעהמייצג ישולם סך
 ,₪ 30,000לאכולל מע״מ.
של,₪ 5,000ולבאי כוחם ישולם שכרטרחה בסך
 .9אישור בית המשפט להסדר הפשרה מהווה סילוק סופי ומוחלט של זכויות התובעת
וחברי הקבוצה ביחס לענייני התובענה הייצוגית והבקשה ,ויווצר מעשה בית דין
כלפי כל חברי קבוצת התובעים ,למעט מי שבית המשפט התיר לו לצאת מן
הקבוצה עליה חל ההסדר.
 .10אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה בקשה לאישור הסדרפשרה ,רשות ציבורית
הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשרלענין שבו עוסקת הבקשה לאישור אוהתובענה
הייצוגית ,ארגון ,שאישר השר לענין זה ,הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור ,וכן
היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום
פרסוםהודעה זו ,התנגדות מנומקת להסדרהפשרה.
 .11חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה ,רשאי לבקש מבית משפט
השלום בתל אביב ,בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו)עד ליום ,(24.6.17להתיר
לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר האמור.
 .12הנוסח המלא והמחייב של הסדר הפשרה עומד לעיון הקבוצה בפנקס התובענות
הייצוגיות ובמשרדי ב״כהתובע ,עין הקורא  10בראשון לציון ובמשרדי ב״כהמשיבה.
רח׳ לו אשכול31ברחובות בתיאום מראשבלבד ,וכןבמזכירות בית משפט השלום בתל
אביב ובאתר האינטרנט של החברהבכתובת.www.speeddeal.co.il
 .13התיק נקבע לדיון נבקשה לאישוו הפזו הפשוה ליום  05יולי 2017נשעה9530
בבית משפט השלום תל אביב-יפו.
ליאור חאיק ,עו״ד

אליעזר שוויץ ,עו״ד

נ״ב התובע המייצג

ב״ב המשיבה

